
STANOVY
TK Let´s dance, z.s.

Článek 1
Název, sídlo, působnost a charakter spolku

1. Název spolku: TK Let´s dance, z.s.
2. Sídlo spolku: Půhon 69, 289 04 Vrbice
3. Spolek působí na celém území České republiky
4. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu
5. Spolek je nepolitická a nezisková organizace
6. Charakter spolku: spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku

Článek 2
Účel spolku

1. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.
2. Podpora tanečního sportu na rekreační a výkonnostní úrovni. Pravidelnou soutěžní činností,

metodickou,  organizační  i  hospodářskou  podporou  vytváří  spolek  prostředí  pro  masové
zapojení  zájemců o rekreační  formu tanečního sportu  i  pro dosažení  nejvyšší  sportovně-
umělecké úrovně nejlepších jednotlivců a kolektivů.

3. Podpora sportovních a kulturních aktivit v oblasti volného času a celoživotního vzdělávání
osob se zdravotním postižením.

Článek 3
Cíle spolku

1. Cílem  spolku  je  metodicky  a  organizačně  podporovat  rozvoj  tanečního  sportu  i  jiných
volnočasových aktivit, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky.

2. Vytvoření  prostoru  pro  vhodné  využívání  volného  času  a  tím  zajištění  široké  základny
zejména v kategoriích dětí a juniorů.

3. Podpora  sportu  a  estetické  výchovy,  podpora  kulturního  a  společenského  života  dětí  a
mládeže a zdravotně znevýhodněných občanů.

4. Spolupráce s jinými zájmovými seskupeními a organizacemi v oblasti sportu a kultury.
5. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
6. Příprava a realizace projektů naplňujících účel spolku.

Článek 4
Členství ve spolku

1. Členem spolku se stane každý občan ČR, cizinec či osoba bez státní příslušnosti, který v
přihlášce, kterou přistupuje ke spolku potvrdí, že souhlasí s účelem, cíli a úkoly spolku, chce
se aktivně podílet  na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty
spolku. Součástí přihlášky může být zaplacení vstupního členského příspěvku.

2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena.
3. Zánik členství

a) závažným porušením povinnosti vyplývající z členství
b) zrušením na základě písemné žádosti člena
c) rozhodnutím o vyloučení
d) úmrtím člena, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku



Článek 5
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo
a) účastnit se činností spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
c) podle svých sil,  schopností  a možností  přispívat k činnosti  spolku a pracovat pro jeho
rozvoj
d) podílet se, je-li k tomu vyzván, na práci v orgánech spolku a při organizování a zajišťování
činnosti spolku
e) být zastupován zákonnými zástupci, pouze však na základě úředně ověřené písemné plné
moci
f) volit a být volen do orgánů spolku

2. Každý člen má povinnost
a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku a dbát dobrého jména spolku
b) jednat v souladu s cíli spolku a svou činností je naplňovat

3. Členům spolku, kteří úspěšně pracují a dosahují mimořádných výsledků v činnosti spolku,
mohou udělit  orgány spolku odměny.  Odměny je  možno udělit  i  nečlenům spolku,  pokud
významně přispívají k rozvoji spolku.

Článek 6
Orgány spolku

1. Statutární orgán spolku je individuální, tvoří jej předseda.
2. Nejvyšší orgán je totožný se statutárním orgánem.
3. Členská schůze

Článek 7
Statutární orgán – předseda

1. Statutární orgán spolku je individuální, tvoří jej předseda a je zároveň nejvyšším orgánem
spolku. 

2. Pokud není s to vykonávat svoji působnost po dobu delší než jeden měsíc, pak působnost
nejvyššího orgánu spolku přechází na shromáždění všech členů spolku, které svolá nejméně
pětina členů spolku.

3. Funkční období předsedy je pětileté
4. Statutární orgán – předseda:

a) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
b) schvaluje program a další činnost sdružení
c) stanovuje výši členských příspěvků

Článek 8
Členská schůze

1. Členská schůze je svolávána statutárním orgánem jednou ročně nebo jinak dle potřeby.
2. Členská  schůze  je  usnášeníschopná,  je-li  přítomna  alespoň  nadpoloviční  většina  všech

členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen
má jeden hlas. 

3. Členská schůze 
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku
b) volí předsedu spolku.



Článek 9
Právní subjektivita

1. Spolek je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou a to na základě registrace svých
stanov podle zákona.

2. Za spolek jedná a činí právní úkony jeho statutární zástupce, kterým je předseda.
3. Právo podepisovat za spolek má předseda. Podepisování za spolek se provádí tak, že k

vytištěnému razítku nebo vypsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Článek 10
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu
své činnosti. Hospodaření se řídí obecně právními předpisy.

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění
a sponzorské dary.

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku 2.

Článek 11
Zánik spolku

1. Spolek  zaniká  dobrovolným  rozpuštěním  nebo  sloučením  s  jiným  spolkem  na  základě
rozhodnutí členské schůze spolku.

2. Spolek může zaniknout pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
3. V  případě  zániku  spolku  bude  případný  zbylý  majetek  po  likvidaci  předán,  na  základě

rozhodnutí členské schůze spolku, neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §
214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Nové stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 2.1.2020 ve Vrbici (okr. Nymburk).


